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GOSTYŃSKI MACIEJ BOREK (?- ok. 1452) 
 
 
 

Maciej Borek, zwany Strączkiem, z Osieczny herbu Gryzima (Gryżyna) był zapewne synem 
Andrzeja Borka z Osieczny (zm. ok. 1418 roku) i Agnieszki Bnińskiej. Borkowie przybyli do Wiel-
kopolski najprawdopodobniej z Pomorza Szczecińskiego. Młodość Macieja Borka nie jest znana. Nie 
odgrywał większej roli w życiu politycznym kraju. W 1428 roku bawił przy królu Władysławie Ja-
gielle w Łęczycy. 9 lutego 1432 roku w trakcie pobytu z królem w Lublinie przyjął w zarząd ziemię 
wschowską. Po śmierci Bartosza Wezenborga (1441 lub 1442), Maciej Borek otrzymał kasztelanię 
nakielską (przed 13 października 1442 roku), po którą być może pojechał na Węgry.  

Latem 1443 roku założył starostwo wschowskie. Po stryju Przybysławie Borku z Brenna, 
stolniku poznańskim (zmarłym w 1432 roku), odziedziczył kilka wsi w powiecie kościańskim. Po 
śmierci Bartosza Wezenborga kupił od jego spadkobierców Gostyń, odstępując im Nowe Miasto. 
Utworzył w ten sposób jeden z większych wielkopolskich majątków ziemskich tego czasu, który 
obejmował dwa miasta: Gostyń i Osiecznę (gdzie uposażył szpital), z 20 wsiami, cłem i podatkiem 
targowym w Gostyniu. Maciej Borek miał również bliżej nieznane kontakty handlowe ze Śląskiem 
głogowskim (1446). Żonaty z Małgorzatą z Nowego Miasta herbu Doliwa, otrzymał z nią w posagu 
połowę Nowego Miasta nad Wartą, inną część wykupił od siostry żony Anny (potem żony Dobrogo-
sta z Ostroroga). Zmarł około 1452 roku. 

Córka Macieja Katarzyna już w 1448 roku była żoną Szymona ze Sławska, syna wojewody 
kaliskiego Marcina. Dobra Macieja Borka przeszły na jego synów, którzy w 1463 roku podzielili się 
ojcowizną. Mikołaj (występujący w źródłach do roku 1496) otrzymał klucz osiecki, który następnie 
jego spadkobiercy około 1512 roku sprzedali Górkom. Zaś Maciej (pleban w Goniembicach i altary-
sta kościoła farnego w Poznaniu, zmarły około 1486 roku) i Piotr (student Uniwersytetu Krakow-
skiego w 1461 roku, zmarły około 1487 roku) otrzymali klucz gostyński. Synowie Macieja Borka, 
zwanego Strączkiem, nie odegrali żadnej roli politycznej. Jego wnukiem, a synem Piotra, był Maciej 
Gostyński. 
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